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Bo na rowerze też możesz być stylowa!
Wyobraź sobie jak w słoneczny poranek mkniesz
do pracy na rowerze, z uśmiechem na ustach
przyjmując swoją poranną dawkę endorfin.
Wspaniałe uczucie prawda?
Zwłaszcza jak możesz zabrać ze sobą wszystko
co "niezbędne" w naszej pięknej torbie.

NIEZBEDNY DODATEK
-

DLA STYLOWEJ
ROWERZYSTKI
BO MY KOBIETY CHCEMY WIĘCEJ !

Tak, to prawda, my kobiety chcemy więcej, lepiej, szybciej. Dlaczego?
Ponieważ wymagamy od siebie coraz więcej, a życie zmusza nas do
perfekcji na każdym kroku. Profesjonalna w pracy, wymarzona kochanka,
świetna kucharka, matka idealna, innymi słowy kobieta doskonała!
Mistrzyni w dzieleniu czasu i energii na tysiące rzeczy, które robimy
każdego dnia. Innymi słowy nieustannie dążymy do perfekcji i nie znosimy
byle jakich rozwiązań. Właśnie taka idea przyświeca nam w pracy przy
tworzeniu toreb z metką Mme Velo!
Tworzymy je by służyły Wam dzielnie każdego dnia, ciesząc przy tym oko.
Chcemy być w tym coraz lepsi, żeby sprostać Waszym oczekiwaniom.

NIEZBEDNY DODATEK

DLA STYLOWEJ
ROWERZYSTKI

Jeżeli wybrałaś rower jako swój środek transportu to pozwól, że ułatwimy
Ci życie. Jeśli natomiast boisz się przesiadki na rower, bo nie widzisz siebie
w dresie i trampkach na “góralu” to pozwól, że pokażemy Ci jak jeździć na
rowerze z klasą. Taka zmiana genialnie wpłynie zarówno na Twoje ciało jak
i poziom endorfin we krwi!
Dzięki naszej torbie będziesz mogła dopełnić swoją codzienną rowerową
stylizacje pięknym dodatkiem, który podkreśli Twój styl i oryginalność.
Zapomnij o mokrej koszulce podczas jazdy z plecakiem na plecach.
O plecaku nie musisz zapominać! To bardzo modny gadżet w tym sezonie
ale podczas jazdy zawieś go na rowerze.
Dzięki szybkiemu i wygodnemu systemowi mocowania zarówno torbę jak i
Bo na rowerze też możesz być stylowa!
plecak w kilka sekund umieścisz na bagażniku. Każda z naszych toreb
wyposażona jest w dwa haki oraz rzep zabezpieczający. Nie musisz się już
obawiać, że torebka spadnie Ci z ramienia lub wypadnie z koszyka w czasie
jazdy. Zarówno Ty, jak i zawartość Twojej torby, jesteście bezpieczne.
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do pracy na rowerze, z uśmiechem na ustach
przyjmując swoją poranna dawkę endorfin.
Wspaniałe uczucie prawda?
Zwłaszcza jak możesz zabrać ze sobą wszystko
co "niezbędne" w naszej pięknej torbie
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Torby Mme Velo projektujemy tak aby pasowały do najbardziej
wymagających klientek, którym zależy na modnym i stylowym
dodatku. Dbamy o to by torba pasowała zarówno do Ciebie jak
i do Twojego roweru. Przecież wszystko razem tworzy Twój
wizerunek.
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Nasze torby tworzą rowerzystki dla innych rowerzystek. Wiemy
czego potrzebujecie i staramy się to wszystko zawrzeć w
naszych produktach.
Torba ma Ci służyć zarówno w pracy jak i w czasie wolnym.
Jest więc pojemna i zawiera specjalne kieszenie na IPada
lub laptopa.

_
Nasze torby i plecaki zostały zaprojektowane w taki sposób
by można było je szybko zakładać i zdejmować z bagażnika.
System mocowań sprytnie ukryty w specjalnej kieszeni nie
szpeci torby po jej zdjęciu z roweru. Dwa haki i rzepy
zabezpieczają torbę podczas jazdy. Wszystko co ze sobą
wozisz jest bezpieczne.

ZŁOTY PLECAK
PLECAK ROWEROWY - SUNSHINE

PLN 249.90
kolor
złoty

index :

MMVS - TOD107

Materiał : Skóra ekologiczna
wymiar : 27 x 10 x 30 cm

Piękny plecak rowerowy w kolorze złotym, ze złotymi ćwiekami.
Doda on Twojej codziennej kreacji lekki ”bling”. Możesz go
nosić na plecach lub zaczepić na rower. Dodatkowo model ten
posiada wewnętrzną kieszeń na laptopa - twój sprzęt jest w niej
zawsze bezpieczny.
Dzięki hakom ukrytym w sekretnej kieszonce z tylu plecaka jego
zamontowanie na rower jest bardzo proste. Po zamknięciu
kieszonki haki są niewidoczne, więc nie szpecą plecaka.

MMVS - TOD 103
PLECAK ROWEROWY - DESIRE

PLN 249.90
kolor
czarny

index :

MMVS - TOD 103

Materiał : Skóra ekologiczna
wymiar : 27 x 10 x 30 cm

Rockowy plecak rowerowy w kolorze czarnym, ozdobiony czarnymi
ćwiekami. Plecak jest wykonany z mięsistego materiału o wyraźnej
strukturze. Niekontrastujące z tłem ćwieki dodają kreacji lekkiego
pazura. Plecak można nosić na plecach lub zaczepić na rower.
Dodatkowo model ten posiada wewnętrzną kieszeń na laptopa
- twój sprzęt jest w niej zawsze bezpieczny. Dzięki hakom ukrytym
w sekretnej kieszonce z tylu plecaka jego zamontowanie na rower
jest bardzo proste. Po zamknięciu kieszonki są one niewidoczne,
więc nie szpecą plecaka. True Desire!

MMVS - TOD 102
PLECAK ROWEROWY - SOUL

PLN 249.90
kolor
szary

index :

MMVS - TOD 102

Materiał : Skóra ekologiczna
wymiar : 36 x 30 x 15 cm

Oryginalny plecak rowerowy o ciekawej fakturze ze srebrnymi matowymi
ćwiekami. Nieregularnie poprzecierany materiał robi wrażenie spranego
jeansu. Ten plecak to świetny dodatek, który doda każdej sylwetce
”cool look”. Dodatkowo model ten posiada wewnętrzną kieszeń na laptopa
- twój sprzęt jest w niej zawsze bezpieczny. Dzięki hakom ukrytym w
sekretnej kieszonce z tyłu plecaka jego zamontowanie na rower jest
bardzo proste. Po zamknięciu kieszonki są one niewidoczne, więc nie
szpecą plecaka. That’s your Soul mate!

MMVS - TOD 100
TORBA ROWEROWA - CHIC

PLN 199.90
kolor
czarna

index :

MMVS - TOD 100

Materiał : Skóra ekologiczna
wymiar : 32 x 33 x 14 cm

Bardzo modna i elegancka torba rowerowa w kolorze czarnym. Na rowerze też
możesz się czuć stylowo, a nasza torba na pewno Ci w tym pomoże. W sekretnej
kieszonce znajdują się haki dzięki którym możesz bardzo łatwo przymocować
torbę do swojego rumaka. Po zdjęciu torby zapinasz kieszonkę, a haki stają się
niewidoczne.
Super Chic!

MMVS - TOD 101
PLECAK ROWEROWY - HAPPINESS

PLN 249.90
kolor
bezowa

index :

MMVS - TOD 101

Materiał : Skóra ekologiczna
wymiar : 34 x 37 x 14 cm

Śliczny beżowy plecak rowerowy o ciekawej strukturze skóry węża. Idealny dodatek na
sezon wiosenno–letni. Fajnie uzupełnia każdy look. Nie bój się jasnego koloru, materiał
jest bardzo łatwy do czyszczenia. Plecak można nosić na plecach lub zaczepić go na
rower. Dodatkowo model ten posiada wewnętrzną kieszeń na i-pada – twój sprzęt jest
w niej zawsze bezpieczny. Haki do zaczepienia ukryte są w sekretnej kieszonce z tylu
plecaka przez co bardzo łatwo się go zakłada na bagażnik, a jednocześnie haki nie
szpecą torby.

MMVS - TOD 104
TORBA ROWEROWA - LOVE

PLN 199.90
kolor
czerwona

index :

MMVS - TOD 104

Materiał : Skóra ekologiczna
wymiar : 21 x 31 x 16 cm

Świetna, niewielka torba rowerowa o ciekawym kształcie. Przepiękna truskawkowa
czerwień sprawi, że zawsze będziesz widoczna jadąc na rowerze czy idąc ulicą. Ten
piękny dodatek to kropka nad i Twojej stylizacji. Możesz tę torbę przewiesić przez
ramię lub przymocować do kierownicy dzięki ukrytym w kieszonce rzepom.
Love is all around!

MMVS - TOD 106
TORBA ROWEROWA - SPECIAL

PLN 229.90
kolor
bezowa

MMVS - TOD 106

Materiał : Skóra ekologiczna
wymiar : 27 x 36 x 14 cm

Super torba rowerowa dostępna w dwóch pięknych kolorach: ecru lub w głęboki
kwiatowy wzór. Ta torba świetnie pasuje zarówno do eleganckiej, jak i codziennej
kreacji. Jest naprawdę piękna ale również pojemna i bardzo praktyczna.
Dodatkowo, model ten posiada wewnętrzną kieszeń na laptopa – twój sprzęt jest
w niej zawsze bezpieczny. Możesz ją przewiesić przez ramię, trzymać w ręku lub
przymocować do swojego jednośladu. W sekretnej kieszonce znajdują się haki
dzięki którym mocowanie torby do roweru nie sprawia problemów. Po zdjęciu
zapinasz kieszonkę, a haki nie szpecą torby. Because you’re so Special!

MMVS - TOD 108
TORBA ROWEROWA - SPECIAL FLOWER

PLN 229.90
kolor
czarna

index :

MMVS - TOD 108

Materiał : Skóra ekologiczna
wymiar : 27 x 36 x 14 cm

Super torba rowerowa dostępna w dwóch pięknych kolorach ecru lub w głęboki
kwiatowy wzór. Ta torba świetnie pasuje zarówno do eleganckiej, jak i codziennej
kreacji. Jest naprawdę piękna ale również pojemna i bardzo praktyczna.
Dodatkowo, model ten posiada wewnętrzną kieszeń na laptopa – twój sprzęt jest
w niej zawsze bezpieczny. Możesz ją przewiesić przez ramię, trzymać w ręku lub
przymocować do swojego jednośladu. W sekretnej kieszonce znajdują się haki
dzięki którym mocowanie torby do roweru nie sprawia problemów. Po zdjęciu
zapinasz kieszonkę, a haki nie szpecą torby. Because you’re so Special!

MMVS - TOD 105
TORBA ROWEROWA - WISH

PLN 229.90
kolor
turkus

index :

MMVS - TOD 105

Materiał : Skóra ekologiczna
wymiar : 27 x 36 x 15 cm

Piękna, bardzo pojemna torba rowerowa o ciekawej strukturze, w mocnym szmaragdowym
kolorze. Świetnie pasuje zarówno do eleganckiej jak i sportowej sylwetki. To nie tylko
modna i oryginalna, ale również pojemna i bardzo funkcjonalna torba. Możesz ją przewiesić
przez ramię, trzymać w ręku lub przyczepić do roweru. W sekretnej kieszonce znajdują się
haki dzięki którym możesz bardzo łatwo przymocować torbę do roweru. Po zdjęciu zapinasz
kieszonkę a haki nie szpecą torby. I wish I could ride my bike forever!

-

-

WSPOL
PRACA

Mme Velo Heels on Wheels to pierwsze na rynku stylowe torby rowerowe.
Na pewno nie masz takich w swojej ofercie. Napisz do nas!
Zostań naszym partnerem i rozwiń z nami swój business.
Czekamy na Ciebie!
Razem możemy osiągnąć wiecej.

